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EDITAL 
 

 

Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, presidente da câmara municipal de 

Santo Tirso: 

 

Torna públicas, para os efeitos do n.º 1 do artigo 56º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, as seguintes deliberações tomadas pela 

câmara municipal em sua reunião de 13 de dezembro de 2018: 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 29/11/2018 – Aprovada 
por unanimidade 

  
2 - Despacho de tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018 

– Ratificação - Aprovada por unanimidade 
  
3 - 6ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento de 2018 – Ratificação de 

despacho do presidente - Aprovado por unanimidade 
  
4 - Lei 76/2017 de 17 de agosto, que procede à quinta alteração ao DL 

124/2006, de 26 de julho – Conceito de áreas edificadas consolidadas - 
Aprovação de parecer jurídico - Aprovado por unanimidade 

  
5 - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) do 

município de Santo Tirso: Aprovação - Aprovada por unanimidade 
  
6 - Proposta de alteração ao Protocolo celebrado em 05/02/2018, entre os 

municípios de Santo Tirso e da Trofa e a sociedade INDAQUA- Santo 
Tirso/Trofa- Gestão de águas de Santo Tirso e Trofa S.A., tendo por 
objeto a comparticipação no pagamento da fatura da água aos 
utilizadores - Aprovada por unanimidade 

 
7 - Tarifário do Serviço de Abastecimento de Água para 2019 – Aprovação – 

Aprovada com seis votos a favor e dois votos contra 
  
8 - Alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho de Santo Tirso - 

Inicio do Procedimento - Aprovada por unanimidade 
  
9 - Proposta de celebração de Acordo de Execução com a junta de freguesia 

de Vilarinho - Pequenas reparações nos estabelecimentos de Educação 
e respetivos espaços envolventes Aprovada por unanimidade 

  
10 - Proposta de celebração de protocolo de cooperação entre o município e 

a associação denominada Espiral de Enredos-Associação Cultural - 
Realização de atividades teatrais - Aprovada por unanimidade 

  
11 - Proposta de celebração de Protocolo de cooperação entre o município e 

a associação denominada Associação de Teatro Amador Aviscena - 
Realização de atividades teatrais - Aprovada por unanimidade 
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12 - Paróquia de Santa Maria Madalena - Santo Tirso - Pedido de subsídio 
para obras no Santuário de Nossa Senhora da Assunção - Aprovada 
por unanimidade 

  
13 - Fábrica da Igreja Paroquial de São Salvador de Monte Córdova - 

Pedido de subsídio para as festas em honra de Santa Luzia - Aprovada 
por unanimidade 

  
14 - Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina do Couto - Pedido de 

subsídio para as Festas em honra de Santo André - Aprovada por 
unanimidade 

  
15 - Proposta de celebração de contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com a associação denominada União Desportiva de S. 
Mamede de Negrelos - Aprovada por unanimidade 

  
16 - Proposta de celebração de contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação Desportiva de Tarrio - Aprovada por 
unanimidade 

 

Santo Tirso, 17 de dezembro de 2018 

 

O presidente, 

 

 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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